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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เรือง
การปรับปรุงเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์
ระหว่างวันที$ 27 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ขอขอบคุณทุกท่านทีไ$ ด้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรือ$ งการปรับปรุงเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์
ในการนี7ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นที$ได้รบั จากผู้ตอบแบบสอบถามซึ$ง
ประกอบไปด้วย ทีป$ รึกษาทางการเงิน 6 ราย และชมรมวาณิชธนกิจ นอกจากนี7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ฟั ง
ความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย (Focus Group) กับสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และ
บริษทั จดทะเบียนทีเ$ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน จึงขอรวมความคิดเห็นของ Focus Group ไว้ในการสรุปผลการรับ
ฟั งความเห็นฉบับนี7ดว้ ย
ทัง7 นี7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนําความคิดเห็นของทุกท่านมาพิจารณาเพื$อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื$องนี7
ต่อไป
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ข้อเสนอที 1: รวบรวมเหตุเพิ กถอนไว้ในเกณฑ์เดียวกันและกําหนดให้ชดั เจน
เสนอรวบรวมเหตุเพิกถอนทีป$ ั จจุบนั กําหนดไว้ในเกณฑ์อน$ื มาใว้ในเกณฑ์เพิกถอนและกําหนดให้ชดั เจน
เพือ$ ให้สะดวกต่อการอ้างอิง เห็นภาพรวมชัดเจน ได้แก่ (1) การเป็ น Cash company (2) การไม่แก้ไขเหตุเพิก
ถอนหรือไม่มคี ุณสมบัตกิ ลับมาซื7อขายภายในเวลาทีก$ าํ หนด และ (3) การถูกขึน7 เครื$องหมาย SP เกินกว่า 2 ปี
เนื$องจากฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ$ี กีย$ วข้อง หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ความเห็นที ได้รบั : ผูร้ ว่ มแสดงความเห็นเห็นด้วยกับข้อเสนอปรับปรุงเกณฑ์โดยไม่มคี วามเห็นใดเพิม$ เติม
ข้อเสนอที 2: ปรับปรุงกระบวนการแก้ไขเหตุ
ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการพิจารณาการกลับมาซือ7 ขายของบริษทั จดทะเบียนทีเ$ ข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอนใน 2 ประเด็น ได้แก่ การแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไปได้ และความสามารถทางธุรกิจเพื$อกลับมา
ซื7อขาย (Resume Trading) โดยรวมการพิจารณา 2 ประเด็นไว้ในขัน7 ตอนเดียวกันและให้เวลารวมทัง7 สิน7 3 ปี
(คณะกรรมการอาจขยายได้อกี 1 ปี ) ทําให้ขนั 7 ตอนการดําเนินการไม่ชดั เจน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอแบ่งการแก้ไขเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงแก้ไขเหตุเพิกถอนและช่วงกลับมาซื7อขาย
และกําหนดระยะเวลาแก้ไขแต่ละช่วงแตกต่างกันตามเหตุเพิกถอน โดยไม่ได้ลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนลง ทัง7 นี7 เพื$อให้บริษทั มีระยะเวลาแก้ไขทีเ$ หมาะสม ซึ$งหากบริษทั แก้ไขเหตุเพิกถอนได้แล้ว จะให้บริษทั
ดําเนินการแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้กลับมาซื7อขายภายในเวลาทีก$ าํ หนด สรุปการปรับปรุงได้ตามอักษรสีน7ํ าเงินใน
ตารางที$ 1
ตารางที$ 1 สรุปข้อเสนอปรับปรุงเกณฑ์เพิกถอนหุน้
เหตุเพิกถอน
กระบวนการแก้ไข
1. ฐานะการเงิน
• ระยะเวลาแก้ไข 3+1 ปี
1.1 Equity < 0
o ช่วงพ้นเหตุ: 3+1 ปี
1.2 สิน ทรัพ ย์ล ดลงอย่างมีนัย สํา คัญ
o ช่วงกลับมาซือ
7 ขาย: 2 ปี
หรือหยุดประกอบกิจการ
• เงือ$ นไขการกลับมาซือ7 ขาย พิจารณาทุกข้อ ดังนี7
1.3 ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น 3
o Equity: SET 300 / mai 50 ล้านบาท
ปี ตดิ ต่อกัน
o กําไร 1 ปี หรือ 4 ไตรมาส: SET 30 / mai 10 ล้านบาท
o ปรับโครงสร้างหนี7มากกว่า 75%
o พิจารณากระแสเงินสดและขาดทุนสะสม
o คุณสมบัตต
ิ ามเกณฑ์ดํารงสถานะ ยกเว้นเรื$อง Free float
รวมทัง7 ต้องมี Free float 15%
o ออกจากการฟื7 นฟูกจ
ิ การผ่านศาล
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เหตุเพิกถอน
กระบวนการแก้ไข
2. ฝ่ าฝื นกฎหมายหรือเกณฑ์ หรือไม่ • ระยะเวลาแก้ไข Cash company 1 ปี , ส่งงบการเงินล่าช้า 6 เดือน
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
o ช่วงพ้นเหตุ: 1 ปี
2.1 เป็ น Cash company เกิน 6 เดือน
o ช่วงกลับมาซือ
7 ขาย: 1 ปี
2.2 ส่ ง งบการเงิ น ล่ า ช้ า เกิ น กว่ า 6 • เงือ$ นไขการกลับมาซือ7 ขาย
เดือน หรือ ส่ งงบการเงินที$ถู กสัง$
o Cash company: มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ โดยมี Free
แก้ไขล่ าช้า 1 เดือน หลังกําหนด
float 15%
ของสํานักงาน ก.ล.ต. เกิน 6 เดือน
o ส่งงบการเงินล่าช้า: ส่งงบการเงินทีล
$ ่าช้า และส่งงบการเงิน
นับจากวันทีถ$ กู สังแก้
$ ไข
ตามกําหนดอีก 2 งวดติดกัน โดยรายงานผูส้ อบบัญชีต้อง
2.3 ถูกขึน7 SP เกินกว่า 2 ปี เนื$องจาก
ไม่เ ป็ น แบบมีเ งื$อนไข ถูกจํ า กัด ขอบเขตโดยบริษัท หรือ
ฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือ
ผูบ้ ริหาร หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
เกณฑ์ หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูล
3.ไม่แก้ไขเหตุเพิกถอนหรือไม่มคี ุณสมบัติ
กลับมาซือ7 ขายได้ภายในเวลาทีก$ าํ หนด
4. อืน$ ๆ เช่น ถูกศาลสังพิ
$ ทกั ษ์ทรัพย์
แล้วแต่กรณี
ความเห็นที ได้รบั : ผูร้ ่วมแสดงความเห็นทัง7 หมดเห็นด้วยกับข้อเสนอทีม กี ารขยายระยะเวลาออกไปและแบ่ง
ช่วงในการแก้ไขเป็ น 2 ช่วง ซึงจะทําให้บริษัทมีเวลาแก้ไขสอดคล้องกับสถานการณ์ จริง โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามและ Focus group มีความเห็นเพิม$ เติม ดังต่อไปนี7
 ให้รวมระยะเวลาในการแก้ไขเหตุและการกลับมาซื7อขาย แทนการแยกกําหนดเป็ นแต่ละช่ว ง
เพื$อให้บริษทั มีความยืดหยุ่นในการดําเนินการ และควรกําหนดให้ระยะเวลาในการแก้ไขเหตุและ
กลับมาซือ7 ขายสําหรับบริษทั ทีเ ข้าข่ายเป็ น Cash company เท่ากับกรณีเหตุฐานะการเงิน
 ไม่ควรกําหนดเงือ$ นไขการย้ายกลับโดยให้บริษทั มี Free float 15% เนืองจากบริษทั ทีผ$ ่านการ
ฟื7 นฟูกจิ การอาจปฏิบตั ไิ ม่ได้ โดยเฉพาะบริษทั ทีม$ กี ารปรับโครงสร้างการถือหุน้ โดยการแปลงหนี7
เป็ นทุน หรือเพิม$ ทุนจนมี Free float ก่อนกลับมาซื7อขายตํ$ากว่า 15% และเมื$อยังไม่กลับมาซื7อ
ขาย ก็ไม่สามารถซือ7 ขายเปลีย$ นมือเพือ$ เพิม$ Free float ได้
 เสนอให้พจิ ารณางบการเงิน สอบทานแทนงบการเงิน ตรวจสอบ 4 ไตรมาส เนืองจากมีความ
ยุง่ ยากในทางปฏิบตั แิ ละมีคา่ ใช้จ่ายสูง
 ข้อเสนอแนะอืน$ ๆ เช่น
o ควรกําหนดกรอบเวลาในการอนุ ม ตั ิการกลับมาซืCอขายและแจ้งความคืบหน้ าให้แก่บริษัท
ทราบ และหากมีขนั C ตอนในส่วนทีเ กีย วข้องกับสํานักงาน ก.ล.ต. ก็ควรระบุในประกาศด้วย
o หากบริษัทไม่สามารถดําเนินการให้เข้าเกณฑ์ผ่อนผันได้ครบทุกข้อ ควรจะเพิกถอนทันที
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ควรใช้ดุลยพินิจขยายระยะเวลาโดยไม่มหี ลักเกณฑ์รองรับแบบทีเ$ คย
ปฏิบตั ิ
o ควรมีคณะทํางานติดตามการแก้ไขเหตุเพิกถอน และกําหนดเป้ าหมายทีช$ ดั เจน หากบริษทั
ละเลยหรือไม่มคี วามตัง7 ใจจริงในการแก้ไขปั ญหา คณะทํางานอาจเสนอให้คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้เพิกถอนก่อนกําหนดได้
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o ควรมีมาตรการลงโทษทีเ$ ข้มข้นขึน7 สําหรับบริษทั จดทะเบียนทีไ$ ม่มคี วามตัง7 ใจจริง หรือละเลย
ในการแก้ไขให้บริษทั พ้นเหตุเพิกถอน
o ควรมีมาตรการกระตุน้ ให้บริษทั ทีเ$ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเร่งแก้ไขปั ญหา เช่น การพิจารณา
ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ หากบริษทั สามารถแก้ไขปั ญหาได้ภายในระยะเวลาทีก$ าํ หนด เป็ นต้น
ข้อเสนอที 3: ปรับปรุงเกณฑ์เพิ กถอนหลักทรัพย์อืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอปรับปรุงเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์อ$นื เพื$อให้เกณฑ์เพิกถอนครอบคลุม สอดคล้อง
กัน และมีแนวทางทีช$ ดั เจน ดังนี7
• เพิม$ เติมเหตุเพิกถอนสําหรับหลักทรัพย์ทม$ี ลี กั ษณะคล้ายหุน้ ได้แก่ REIT, Infrastructure Fund,

Infrastructure Trust โดยใช้แนวทางการดําเนินการเช่นเดียวกับหุน้ โดยอนุโลม
• กําหนดเกณฑ์เพิกถอนของหลักทรัพย์ทย$ี งั ไม่มเี กณฑ์เพิกถอน ได้แก่ Property Fund, Mutual
Fund, Warrant, Transferable Subscription Right ตามลักษณะสินค้า
สรุปการปรับปรุงตามอักษรสีน7ําเงินในตารางที$ 2
ตารางที$ 2 สรุปข้อเสนอปรับปรุงเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์อ$นื
REIT / Infrastructure Fund / Infrastructure Trust
Mandatory Delist
• หลักทรัพย์มคี ุณสมบัตไิ ม่ครบ
• Issuer ฝ่ าฝืนเกณฑ์ เปิ ดเผยเท็จหรือไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรือ
ดําเนินการทีอ$ าจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
• ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นติดต่อกัน 3 ปี
• เลิกตามเหตุทร$ี ะบุในโครงการ หรือเลิกตามเกณฑ์สาํ นักงาน
ก.ล.ต. หรือครบอายุโครงการ
• ไม่แก้ไขเหตุเพิกถอนหรือไม่มคี ณ
ุ สมบัตกิ ลับมาซือ7 ขาย
ภายในเวลาทีก$ าํ หนด
• ถูก SP มากกว่า 2 ปี เนื$องจากไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์หรือไม่
เปิ ดเผยข้อมูล
Voluntary Delist ต้องมี Reasonable Exit

Property Fund Warrant / Transferable
/ Mutual Fund
Subscription Right




-






-

หลักทรัพย์หรือ
หลักทรัพย์อา้ งอิง
ถูกเพิกถอน





ความเห็นที ได้รบั : ผูร้ ว่ มแสดงความเห็นเห็นด้วยกับข้อเสนอปรับปรุงเกณฑ์โดยไม่มคี วามเห็นใดเพิม$ เติม
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ความเห็นเบือ0 งต้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การปรับระยะเวลาแก้ไขใน 2 ช่วง นัน7 มีวตั ถุประสงค์เพื$อเร่งให้บริษทั รีบแก้ไขคุณสมบัติ โดยกําหนด
ระยะเวลาในแต่ละช่วงจากสถิตกิ ารแก้ไขคุณสมบัตขิ องบริษทั ทีเ$ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนในอดีตประกอบกับการ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทบ$ี ริษทั แก้ไขเหตุเพิกถอนในช่วงทีห$ นึ$งได้เร็ว แต่ไม่
สามารถปรับปรุงคุณสมบัติภายในกําหนดในช่วงที$สอง อาจขอขยายระยะเวลาเพิม$ ตามความเหมาะสม ซึ$ง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอาํ นาจขยายระยะเวลาได้โดยพิจารณาความคืบหน้าและความตัง7 ใจในการ
แก้ไขปั ญหาของของบริษทั จดทะเบียน และผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย อีกทัง7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้
ลดระยะเวลาของการแก้ไขเหตุตามเกณฑ์ปัจจุบนั เพียงปรับเป็ น 2 ช่วงเพื$อให้การดําเนินการมีความชัดเจน
และให้ระยะเวลาบริษทั ในการแก้ไขคุณสมบัตเิ พิม$ เติมในช่วงที$ 2
ในส่วนของ Cash company ทีต$ ลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาในการแก้ไขสัน7 กว่ากรณีฐานะการเงินนัน7
เนื$องจากเป็ นปั ญหาทีเ$ กิดจากการทีบ$ ริษทั ดําเนินการขายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ออกไป ซึ$งบริษทั สามารถ
วางแผนหาธุรกิจใหม่ได้ล่วงหน้า ซึง$ ต่างจากกรณีฐานะการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กาํ หนดระยะเวลาแก้ไข
ทีส$ อดคล้องกับเหตุเพิกถอน โดยสอดคล้องกับหลักการของตลาดต่างประเทศ และเป็ นไปตามหลักการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปั จจุบนั ทีก$ าํ หนดระยะเวลาแก้ไขทีส$ นั 7 กว่ากรณีฐานะการเงิน
การกําหนดให้บริษทั ทีจ ะกลับมาซืCอขายต้องมี Free float 15% ตามเกณฑ์ดํารงสถานะนันC เนืองจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญกับเรือ งคุณภาพของบริษทั จดทะเบียน เพือให้มนใจว่
ั  าการซืCอขายหลักทรัพย์
ของบริษทั มีความเป็ นธรรมและมีสภาพคล่องเพียงพอ
สําหรับการพิจารณาเงื$อนไขในการย้ายกลับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากงบการเงินประจําปี
หรืองบการเงิน 4 ไตรมาส ที$ได้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เนื$องจากให้ทางเลือกกับให้บริษัทยื$นขอ
กลับมาซือ7 ขายในระหว่างปี ได้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาผลประกอบการในงบการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
พิจารณากําไรสุทธิจากการดําเนินงานทีเ$ กิดจากธุรกิจหลักเช่นเดียวกับกรณี New listing เพีอ$ ให้มนใจว่
ั $ าธุรกิจ
หลักของบริษทั จะสามารถสร้างรายได้และกําไรให้บริษทั ได้ต่อไป
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